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چکیده

در سازمان های پروژه محور، طرح های متعدد باعث شده که تحوالت گوناگونی در روش ها و سیستم و ساختار سازمان ایجاد 
شود. ازاین رو، برای استفادۀ بهینه از فرصت ها و کنترل پیشرفت پروژه ها باید با مدیریتی جامع و یکپارچه پروژه های سازمان را به 
انجام رساند. در این مقاله، به کمک ترکیبی از روش های کیفی، به شناسایی عوامل مؤثر پایداری در انتخاب سبد پروژه ها پرداخته 
شده است. نخست، با به کارگیری تکنیک نظریۀ داده بنیاد، عوامِل شناسایی شده در سه گروه اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی 
طبقه بندی می شوند، سپس با استفاده از تکنیک دیمتل رابطۀ میان این عوامل شناسایی می شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان 
 مسئولیت پذیری و هزینه اند. همچنین 

ْ
 هزینه و مهم ترین عوامل

ْ
 مسئولیت پذیری، اثرگذارترین عامل

ْ
می دهد اثرپذیرترین عامل

عوامِل ضایعات و ریسِک متغیرهای اثرگذار تأثیر بیشتری از سایر عوامل خواهند داشت.

واژگان کلیدی: عوامل پایداری، نظریۀ داده بنیاد، تکنیک دیمتل، عدم قطعیت، اثرپذیرترین، اثرگذارترین.
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به طور کلی، در سازمان های پروژه محور، وجود طرح های 
متعدد در سازمان باعث شده تا در روش ها، سیستم های کار و 
ساختار سازمان تحوالت متعددی به وجود بیاید. اجتماع تعداد 
زیادی از طرح ها و پروژه ها در سازمان باعث می شود تا سازمان 
و افراد آن شرایط خاصی را متحمل شوند. ازاین رو، برای استفاده 
بهینه از فرصت های پیش رو و کنترل پیشرفت پروژه های سازمان، 

می بایست یک مدیریت جامع، یکپارچه و چندبعدی کلیه پروژه 
های سازمان را با صحت و سالمت به اتمام رساند.

ساخت وساز  پروژه های  که  داده اند  نشان  محققان  از  بسیاری 
بر محیط زیست آثار نامطلوبی گذاشته اند؛ گریفیث و همکاران 
)2005(، ولوا و همکاران )2001(، تورلی و همکاران )2010( 
و   )2010( همکاران  و  بودئا   ،)2013( همکاران  و  بوچینی 
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در  که  هستند  افرادی  ازجمله   )2005( برنت  و  البوسچان 
پژوهش های خود به این موضوع پرداخته اند در این گونه پروژه ها، 
نیز  و  زیست  محیط  بر  منفی  آثار  این  وقوع  از  جلوگیری  برای 
کنترل آن ها، از عوامل پایداری سیستم استفاده می شود. در حال 
حاضر برای طبقه بندی و ارزیابی پروژه های ساخت وساز بر مبنای 
و  تکنیک  ابزار،  هفتاد  از  بیش  از  پایداری  عوامل  شاخص های 

روش استفاده شده است. 
پروژههای  مخرِب  آثار  شناسایی  برای  بسیاری  مطالعات 
این  ازجملۀ  که  است  شده  اجام  زیست  محیط  بر  ساخت وساز 
پژوهش ها می توان به مقاالت شن و تم )2002(، تم و همکاران 
)2002(، چن و وانگ )2000(، شن وهمکاران )2005( و شن 
و همکاران )2007( اشاره کرد. این عوامل عبارت اند از آلودگی 
انرژی،  مصرف  ضایعات،  و  زباله  تولید  صوتی،  آلودگی  هوا، 
انتشار گازهای مضر و گرد و غبار، استفادۀ نادرست از انرژی های 

تجدیدناپذیر و سوءاستفاده از منابع.
همکاران  و  گیمنز  و   )2005( همکاران  و  کلیندورفر  مقاله  در 
)2012(، عوامل پایداری به سه بخش اصلی اقتصادی، اجتماعی 
و زیست محیطی دسته بندی می شوند که در حال حاضر، به منظور 

استفادۀ منطقی منابع موجود در سازمان، ادغام می شوند.
مطالعات وسیعی در موضوع مدیریت پروژه انجام شده است. 
اما  پرداخته اند،  پایداری  مسئلۀ  به  بسیاری  مباحث  همچنین، 
ترکیب این دو موضوع به ندرت در مرور ادبیات مشاهده می شود. 
آنینگ )2009(  مارتنز و همکاران )2013( و سانچز )2015( و 
»مدیریت  موضوع  کردند  تالش  که  هستند  مطالعاتی  ازجمله 

پروژه« و مفهوم »پایداری سیستم« را ادغام کنند.
و  ابزارها  باید  آینده  تحقیقات  در  که  است  حالی  در  این 
مطالعات  برخی  در  داد.  توسعه  و  ارتقا  را  موجود  تکنیک های 
ابزارها و روشهایی مطرح شده است که می توان آن ها را بر روی 
مفاهیم مدیریت پروژه ای پیاده سازی کرد و از این راه جنبۀ پایداری 
مانند  مقاالتی  مثال  برای  کرد؛  ارزیابی  سازمان ها  در  را  سیستم 
مالدر )2006(، تامسون و همکاران )2011( و دیکین و همکاران 

)2002( در این زمینه پژوهش کرده اند. 
پایدارِی  فاکتورهای  از  مجموعه ای  یافتن  پی  در  مطالعه  این 
تأثیرگذار در انتخاب پروژه هاست. درنهایت، پس از مرور ادبیات 
مربوط به این حوزه، مجموعۀ فاکتورهای مشاهده شده در جدول 

1 آورده شده است:

فاکتورهای پایداری مؤثر 

بر انتخاب پروژه
 Xing and et

al (2009)

 Sánchez and
López
(2010)

 Wang, Wei and
Sun

(2013)
Siew (2016)

 Martens, and
Carvalho
(2016b)

**درآمد پروژه
**سودآوری

*جریان نقدی عملیاتی
*سهم پروژه از بودجۀ کل

کمک از دولت یا سازمان 

وابستۀ دولتی
**

*ریسک
*هزینۀ تعمیرات و نگه داری

*هزینه  های مستقیم
*هزینه های غیرمستقیم

*هزینۀ متحمل بر جامعه
*هزینۀ چرخۀ حیات پروژه
***هزینۀ متحمل به کاربران

*اقتصاد محلی

جدول 1: فاکتورهای پایداری مؤثر بر انتخاب پروژه
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فاکتورهای پایداری مؤثر 

بر انتخاب پروژه
 Xing and et

al (2009)

 Sánchez and
López
(2010)

 Wang, Wei and
Sun

(2013)
Siew (2016)

 Martens, and
Carvalho
(2016b)

*سازندگی
*دوام

*عملکرد
ارزش اکولوژیکال 

)زیست محیطی(
*

*فرسایش
*مصرف خاک

*صرفه جویی در مصرف آب
****مصرف آب

****آلودگی
****حفاظت از منابع آبی

***تهویه
*آلودگی صوتی

**انتشار گازهای گلخانه ای

***انتشار ذرات و گرد و غبار
انتشار گازهای سمی و 

خطرناک
**

*انتشار اوزون
*مصرف انرژی

**انرژی تجدیدپذیر 
*صرفه جویی انرژی

***بهره    وری انرژی
****تأثیر روی محیط زیست
حفاظت از گیاهان و 

جانوران
*

*آثار مانعی روی پروژه ها
*مدیریت تولید زباله

**تولید زباله
کاهش آثار سیل و 

خشک سالی
**

انطباق با شرایط و تغییرات 

آب وهوایی
*
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فاکتورهای پایداری مؤثر 

بر انتخاب پروژه
 Xing and et

al (2009)

 Sánchez and
López
(2010)

 Wang, Wei and
Sun

(2013)
Siew (2016)

 Martens, and
Carvalho
(2016b)

*کنترل زیرساخت
*امنیت و سالمتی کارگران

****امنیت کاربران
**تأثیر در جامعۀ جهانی
**امنیت زیرساخت ها

**تعداد آسیب ها و کشته ها
پروژه هایی که از عالقۀ 

عموم برخوردار است
*

*رضایت جامعه
***شادی

*خالقیت شغلی
کارگران محلی در طول 

پیاده سازی پروژه

باالبردن سطح آموزش و 

اطالعات
*

*کمپین محیط زیستی
ایجاد مسئولیت اجتماعی 

برای اسپانسر
*

گاهی از محیط زیست و  آ

پایداری
**

*ضرورت و فوریت کار

Xing et al.
(2009)

 Sánchez and
López

 (2010)

Wang et al. 

(2014)
Siew (2016)

 Martens and
 Carvalho

(2016)
مقالۀ پیش رو

شناسایی 

معیارهای 

پایداری و تأثیر 

آن ها در صنعت 

نفت و ارزیابی 

آن ها

شناسایی و 

اولویت بندی 

شاخص های 

پایداری پروژه ها 

با استفاده از 

روشی مبتنی بر 

استاندارد 

مدیریت ریسک

شناسایی ویژگی 

منحصر چرخۀ 

عمر پروژه 

و ارتباط آن 

با معیارهای 

پایداری مؤثر بر 

پروژه ها

انتخاب سبد 

بهینۀ پروژه ها 

با اندازه گیری 

امتیاز پایداری 

پروژه ها و مدل 

ریاضی مبتنی بر 

امید و واریانس

شناسایی 

و بررسی 

شاخص های 

پایداری مؤثر بر 

انتخاب پروژه ها 

با استفاده از 

مدل کراس 

و تحلیل های 

آماری

شناسایی 

معیارهای 

پایداری مؤثر بر 

انتخاب پروژه ها 

و تحلیل روابط 

میان آن ها با 

استفاده از 

تکنیک دیمتل 

فازی

جدول 2: جدول مروری مقایسۀ رویکردهای مختلف برخورد با معیارهای پایداری
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انتخاب  بر  مؤثر  فاکتورهای  انتخاب  و  به شناسایی  باید  نخست 
انتخاب  معیارهای  را  پایداری  فاکتورهای  مطالعه  این  در  بپردازیم. 
سبد پروژه ها درنظر گرفته ایم؛ درنتیجه باید مجموعه ای از فاکتورهای 
پایداری سیستم را شناسایی کنیم. این مهم نیز جز با مطالعۀ مرور 
امکان پذیر  سازمانی  اولویت های  درنظرگرفتن  و  موجود  ادبیات 
نیست. درنهایت به سطح بندی این مجموعه فاکتورها و اولویت بندی 

آن ها با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره می پردازیم. 

1. روش شناسی تحقیق

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات 
کتابخانه ای)در گردآوری اطالعات از منابع کتابخانه ای...( است. 
همچنین ازآنجاکه از اسناد و مدارک موجود و دیتای )داده( ثانویه 
برای  و  دارد  کیفی  رویکرد  است  کرده  استفاده  خبرگان  آرای  و 
تحلیل آن ها  از روش نظریۀ داده بنیاد استفاده شده است. نخستین 
تعیین  پیش  از  نظریه های  فقدان  داده بنیاد،  نظریۀ  روش  مشخصۀ 

شده در آغاز تحقیق است.
پژوهش  پرسشنامۀ  پژوهش،  مفهومی  به مدل  دستیابی  از  پس 
برای بررسی عوامل مؤثر بر سبد پروژه ها براساس ساختار تکنیک 
دیمتل در دو فاز تعیین وزن و اولویت بندی موضوع طراحی شده، 
جمعآوری  ابزار  شد.  آغاز  پژوهش  میدان  مطالعات  و  کمی  فاز 
اطالعات در مرحلۀ کمی تحقیق، پرسشنامۀ مقایسۀ زوجی است 
که با استناد به عوامل مستخرج از بطن ادبیات تحقیق و همچنین 
نتیجۀ  دارد.  روایی  و  است  شده  طراحی  خبرگان  از  اعتبارسنجی 
به دست آمده از محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ نیز 0/72 است که 
 SPSS بیانگر پایایی پرسشنامۀ پژوهش است و با کمک نرمافزار
محاسبه شده است. در این پژوهش، پرسشنامه بین چهارده خبره 
توزیع شده است که همگی به مسائل مدیریت پروژه آشنا بوده اند.
مدل سازی  روش  و  داده بنیاد  نظریۀ  روش  از  پژوهش  این  در 
به  با مراجعه  ساختاری تفسیری دیمتل فازی استفاده شده است. 
ادبیات موضوع، عوامل مؤثر بر انتخاب سبد پروژه ها شناسایی شد 
و بعد از دسته بندی آن ها با استفاده از دیمتل فازی وزن دهی  شد و 

روابط علی بین آن ها مشخص شد.

یۀ داده بنیاد 1-1. نظر

کید بر روش شناسی کیفی جایگزین  در چند دهۀ گذشته به مرور تأ
برتری روش شناسی کمی شده است؛ به گونه ای که هر روز بر دامنۀ 
دانش در این عرصه افزوده می شود. یکی از جذاب ترین عرصه های 
از  یکی  و  است  پژوهشی  استراتژی های  کیفی،  روش شناسی 
نظریه پردازی  است.  داده بنیاد  نظریۀ  استراتژی ها  این  مهم ترین 
داده بنیاد روالی نظام مند و کیفی است برای تولید نظریه ای که هر 
یا برهم کنش را دربارۀ موضوع های خرِد موجود در  فرآیند، کنش، 

.)Creswell, 2005( سطح مفهومی کلی« تشریح کند«

از  بسیاری  که  روشی  برای  توان  نمی  که  معتقدند  برخی 
متضمن  اوقات  بیشتر  در  و  می افتد  اتفاق  هم زمان  آن  روال های 
برای  اما  قائل شد،  مرحله بندی  است  بسیار  برگشت های  و  رفت 

آشنایی با این روش مراحلی مطرح شده است:

پژوهش:  استراتژی  به منزلۀ  داده بنیاد  نظریه پردازی  انتخاب   )1
که  نظریهای  نسبت  به  دارد،  بنیان  داده ها  در  نظریه  این  ازآنجاکه 
تطبیق  آن ها  با  و  می شود  اقتباس  موجود  نظریه های  مجموعه  از 
تناسب  با موقعیت  زیرا  ارائه می دهد؛  بهتری  تبیین  داده می شود، 
دارد، کارآمد است، افراد مستقر در هر محیط را درنظر میگیرد و 
پیچیدگی هایی  احساساتشان را درک می کند و ممکن است همۀ 

.)Creswell, 2005( را که در فرآیند یافت می شود نشان دهد

پژوهش  در  مطالعه:  و  بررسی  برای  فرآیندها  درنظرگرفتن   )2
و  کنش ها  از  زنجیره ای  فرآیند  هر  داده بنیاد،  نظریه پردازی 
است  موضوع  یک  به  مربوط  وقایع  و  افراد  میان  برهم کنش ها 

.)Creswell, 2005; Strauss & Corbin, 1998(

3( انجام نمونه برداری نظری: برخالف نمونه برداری انجام شده 
از  قبل  نمی تواند  نظری  نمونه برداری  کمی،  بررسی های  در 
و  شود  برنامه ریزی  داده بنیاد  نظریه پردازی  و  مطالعه  شروع 
پژوهش  فرآیند  خالل  در  نمونه برداری  خاص  تصمیم های 
نظریه پردازان   .)Strauss & Corbin, 1998(می گیرد شکل 
و  جمع آوری  مستلزم  که  می کنند  استفاده  روالی  از  داده بنیاد 
که  بدان معناست  این  داده هاست.  زنجیروار  و  هم زمان  تحلیل 
نمونه برداری ارادی )و نه تصادفی( و متمرکز بر تولید یک نظریه 

)Creswell, 2005; Fernández, 2004( است
نظریه  تولید  برای  داده  جمع آوری  فرآیند  نظری  نمونه برداری 
جمع آوری،  را  داده هایش  هم زمان  تحلیلگر  بدان وسیله  است. 
کدگذاری و تحلیل می کند و تصمیم می گیرد به منظور بهبود نظریۀ 
خود تا هنگام ظهور آن در آینده چه داده هایی را جمع آوری و در 

.)Glaser & Strauss, 1967( کجا پیدایشان کند

فرآیند  باز  کدگذاری  انتخابی:  و  محوری  و  باز  کدگذاری   )4
تحلیلی است که با استفاده از آن مفاهیم شناسایی شده، ویژگی ها 
 Strauss & Corbin,( می شوند  کشف  داده ها  در  ابعادشان  و 
1998( کدگذاری محوری فرآیند ربط دهی مقوله ها به زیرمقوله ها 
و پیونددادن مقوله ها در سطح ویژگی ها و ابعاد است. این کدگذاری 
به این علت محوری نامیده می شود که حول محور مقوله ها تحقق 
می یابد)ibid( در کدگذاری باز، تحلیل گر به پدیدآوردن مقوله ها 
و ویژگی های آن ها می پردازد و می کوشد مشخص کند که چگونه 
مقوله ها در طول بعدهای تعیین شده تغییر می کنند. در کدگذاری 
محوری مقوله ها به گونه ای نظام مند بهبود می یابند و با زیرمقوله ها 
اصلی  مقوله های  هنوز  این ها  حال،  این  با  می شوند.  داده  پیوند 



شناسایی معیارهای توسعۀ پایداِر مؤثر بر انتخاب پروژه ها، با توجه به ارتباطات میان آن ها  20

بزرگ تر یک پارچه  نظری  آرایش  برای تشکیل  درنهایت  نیستند که 
پیدا کند. کدگذاری  نتایج تحقیق شکل نظریه  به طوری که  شوند؛ 

.)ibid( انتخابی فرآیند یک پارچه سازی و بهبود مقوله هاست

1-2. اعداد فازی مثلثی 

در این مقاله برای پیشگیری از ابهام ناشی از عدم قطعیت، از اعداد 
فازی  عددی  مثلثی  فازی  عدد  است.  شده  استفاده  مثلثی  فازی 
است که به شکل f = (l,m,u) نشان داده می شود. این عدد شامل 
این عدد  نشان می دهد  که  پایین است  و یک کران  باال  یک کران 
بیشتر و کمتر از این مقدار را نمی تواند اختیار کنند. مقدار میانی 
m نشان داده شده است نشان دهندۀ محتمل ترین    مقدار  با  نیز که 

عدد فازی f است. تابع عضویت عدد فازی به صورت زیر است:

)1(

همچنین می توان عدد فازی مثلثی را در فضای هندسی در قالب 
نمودار نشان داد:

1-3. تکنیک دیمتل فازی

دیمتل در پی نظام مندکردن و ساختاردهی اطالعات بوده است 
و شدت ارتباطات را به صورت امتیازدهی می سنجد و انتقال پذیری 
روابط را امکان پذیر می کند. این روش بر مبنای گراف جهت دار بنا 
شده است و روابط علی و معلولی )اثرگذار و اثرپذیر( عوامل هر 
نظام را با استفاده از قضاوت خبرگان و کارشناسان به دست می آورد 

و ساختاری سلسله مراتبی ارائه می کند.
برای  مؤثری  به نحو  دیمتل  تکنیک  از  حاضر  تحقیق  در 
دو  دیمتل  تکنیک  است.  شده  استفاده  ارتباطات  درنظرگرفتن 

کارکرد عمده دارد:
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آرأص وظزْ وُأت بزاْ تطکٕل صلٓ وٕستىذ کٍ دراَاْ  َىًس مقًلٍَا  ضًوذ. با أه حال، أه مٓ پًٕوذ دادٌَا  مقًلٍبا سٔز
ساسْ ي بُبًد  پارچٍ ٔکذ. کذگذارْ اوتخابٓ فزآٔىذ ضکل وظزٍٔ پٕذا کى کٍ وتأج تحقٕق طًرْ بٍ ؛پارچٍ ضًوذ تز ٔک بشرگ
 (ibid)ُاستمقًلُ

 
 اعداد فازی مثلثی  .1-2

 ْعذدواضٓ اس عذم قطعٕت، اس اعذاد فاسْ مثلثٓ استفادٌ ضذٌ است. عذد فاسْ مثلثٓ پٕطگٕزْ اس ابُام در أه مقالٍ بزاْ 
دَذ  مٓ کٍ وطان است ي ٔک کزان پإٔه ٔک کزان باالضامل ضًد. أه عذد  مٓ وطان دادٌ f=(l,m,u)فاسْ است کٍ بٍ ضکل 

 ِدَىذ وطانوطان دادٌ ضذٌ است   mوذ اختٕار کىىذ. مقذار مٕاوٓ وٕش کٍ باتًاز اس أه مقذار را ومٓأه عذد بٕطتز ي کمت
 :سٔز استصًرت  . تابع عضًٔت عذد فاسْ بٍاست fمقذار عذد فاسْ     تزٔه لمحتم

(1)      
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 وشان داد:ومودار توان عدد فازی مثلثی را در فضای هىدسی در قالب  می همچىیه

 
 ٓمثلث ْفاس اعذاد ومًدار :1 ومًدار

 
 تکنیک دیمتل فازی. 1-3
ي  سىجذ مٓصًرت امتٕاسدَٓ  ي ضذت ارتباطات را بٍ است اطالعات بًدٌاردَٓ ي ساخت کزدنمىذ وظام ٓپ در متلٔد

ٓ ي معلًلٓ )اثزگذار ي لريابط ع يدار بىا ضذٌ است  کىذ. أه ريش بز مبىاْ گزاف جُت پذٔز مٓ پذٔزْ ريابط را امکان اوتقال
 کىذ. ارائٍ مٓمزاتبٓ  آيرد ي ساختارْ سلسلٍ دست مٓ بٍ تفادٌ اس قضايت خبزگان ي کارضىاسانوظام را با اسَز اثزپذٔز( عًامل 

دي کارکزد تکىٕک دٔمتل  .ضذٌ استاستفادٌ  وظزگزفته ارتباطاتبزاْ درثزْ ؤموحً  اس تکىٕک دٔمتل بٍ در تحقٕق حاضز
 :دارد عمذٌ

 اوعکاس در  صتٕضفاف است کٍ هٔا ْاضبکٍ لٕتحل کٕتکى وسبت بٍ ريشأه مشٔت  :متقابل ارتباطات گرفتننظردر( 1
 اثزَا بارِدر خًد اتٔوظز بٍ ْطتزٕب تسلط با متخصصان کٍْطًربٍ ؛ستاس اجشا ٓعٕيس ّمجمًع انٕم متقابل ارتباطات

 (ٓداخل ارتباطات سٔ)ماتز متلٔد کٕاس تکى حاصل سٔاست ماتز گفتىٓ .پزداسوذٓ م عًامل انٕم( اثزَا ضذت ي جُت)
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نمودار 1: نمودار اعداد فازی مثلثی

نسبت  به  روش  این  مزیت  متقابل:  ارتباطات  درنظرگرفتن   )1
انعکاس  در  شفافیتش   که  است  این  شبکه ای  تحلیل  تکنیک 
بهطوریکه  اجزاست؛  از  وسیعی  میان مجموعۀ  متقابل  ارتباطات 
متخصصان با تسلط بیشتری به نظریات خود دربارۀ اثرها )جهت 
ماتریس  است  گفتنی  می پردازند.  عوامل  میان  اثرها(  شدت  و 
حاصل از تکنیک دیمتل )ماتریس ارتباطات داخلی( تشکیلدهندۀ 
دیمتل مستقل  تکنیک  عبارتی  به  است؛  از سوپرماتریس  بخشی 

عمل نمی کند، بلکه زیرسیستم بزرگ تری مانند ANP است؛

2( ساختاردهی به عوامل پیچیده در قالب گروه های علت و معلولی: 
یکی از مهم ترین کارکردها و دالیل کاربرد فراوان آن در فرآیند حل 
از  وسیعی  مجموعۀ  تقسیم بندی  با  که  بدین صورت  است؛  مسئله 
عوامل پیچیده در قالب گروه های علت ـ معلولی، تصمیم گیرنده را 
این موضوع  برای درک روابط در شرایط مناسب تری قرار می دهد. 
سبب شناخت بیشتر جایگاه عوامل و نقشی می شود که در جریان 
به صورت  دیمتل  روش  از  مقاله  این  در  دارند.  متقابل  تأثیرگذاری 
فازی برای مواجهه با عدم قطعیت های کالمی استفاده شده است. 
با  خبرگان  و  کارشناسان  نظر  به  دیمتل،  روش  از  استفاده  برای 
بیان این نظریات  نیاز است و در  استفاده از مصاحبه یا پرسشنامه 
از عبارت ها و متغیرهای کالمی استفاده شده است. به کارگیری این 
عبارت ها   به صورت مستقیم مبهم و دوپهلوست؛ بدین منظور برای 
به  عبارت ها    این  که  است  بهتر  آن ها  ابهام  رفع  و  یک پارچه سازی 
اعداد فازی تبدیل شوند. در این مقاله برای پیشگیری از ابهام ناشی 
از عدم قطعیت در تصمیم گیری از اعداد فازی مثلثی استفاده شده 
آن ها،  وزن دهی  و  عوامل  میزان  تعیین  برای  فازی  روش  در  است. 
به جای اعداد قطعی از عبارات کالمی استفاده شده ست. در جدول 
برای  شده اند.  تبدیل  فازی  مثلثی  اعداد  به  کالمی  متغیرهای  ذیل 
حل این مشکل لین و وو در سال 2008 مدلی ارائه کرده اند که از 
روش دیمتل در محیط فازی بهره می گیرد. مراحل دیمتل فازی شبیه 
با این تفاوت که در دیمتل فازی از مقیاس  دیمتل معمولی است، 

کالمی فازی پیشنهادی لی )1999( استفاده می شود. 

متغیرهای کالمیاعداد فازی مطابق با متغیرهای کالمی

بدون تأثیر)0.25، 0، 0(

تأثیر خیلی کم)0،0.25،0/5(

تأثیر کم)0.25،0.5،0.75(

تأثیر زیاد)0.5،0.75،1(

تأثیر خیلی زیاد)75/0،1،1(

جدول 3: اعداد فازی مطابق با متغیرهای کالمی
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1-4. مراحل تکنیک دیمتل

به نظر کارشناسان، روابط حاکم  با توجه  اول: نخست  مرحلۀ 
بر ارتباط بین رئوس تعیین می شود و ماتریس n*n مقایسه های 
زوجی میان عوامل براساس نظر کارشناسان برقرار می شود که 
معرف میزان تأثیر رابطۀ بین آن هاست )در آن aij درجۀ اثر معیار 

ci بر cj است(.

)2(

میان  رابطۀ  سنجش  برای  مستقیم،  روابط  ماتریس  تولید  در 
N )بدون  پنج مقیاس استفاده می شود:  از  شاخص های مختلف 
 VH ،)تأثیر زیاد( H ،)تأثیر کم( L ،)تأثیر بسیارکم( VL ،)تأثیر

)تأثیر بسیار زیاد(.

براساس  است.  مستقیم  روابط  ماتریس  نرمال سازی  دوم:  مرحلۀ 
بیشترین  ماکسیمم  با  است  برابر  نرمال سازی  ضریب  مطالعات، 
با  میانگین.  ماتریس  ستونی  مجموع  بیشترین  و  ردیفی  مجموع 
ماتریس  نرمال سازی،  ضریب  در  مستقیم  روابط  ماتریس  ضرب 

ارتباط مستقیم نرمال شده به دست می آید.

)3(
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 هبًٌذتشٕ  س٘ستن بضسگصٗشبلکِ  ،کٌذ هستقل ػول ًوٖتکٌ٘ک دٗوتل  ٖبِ ػببست ؛است سٗهبتشاص سَپش ٖبخط ٓدٌّذل٘تطک
ANP ؛است 

دالٗل کبسبشد فشاٍاى آى ٍ تشٗي کبسکشدّب  ٗکٖ اص هْن :یمعلول و علت یها گروه قالب در دهیچیپ عوامل به یساختارده (2
ـ  ػلتّبٕ  ٍس٘ؼٖ اص ػَاهل پ٘چ٘ذُ دس قبلب گشٍُ ٔبٌذٕ هجوَػ صَست کِ بب تقس٘ن بذٗي ؛لِ استئدس فشآٌٗذ حل هس

جبٗگبُ ػَاهل  ضٌبخت ب٘طتش دّذ. اٗي هَضَع سبب هٖ قشاستشٕ  دس ضشاٗط هٌبسبدسک سٍابط  بشإگ٘شًذُ سا  هؼلَلٖ، تصو٘ن
هَاجِْ بب ػذم  بشإصَست فبصٕ  اص سٍش دٗوتل بِ دس اٗي هقبلِ. هتقببل داسًذث٘شگزاسٕ أتکِ دس جشٗبى  ضَد هٖ ٍ ًقطٖ
 بٗ بِ ًظش کبسضٌبسبى ٍ خبشگبى بب استفبدُ اص هصبحبِ ،وتلٗد سٍش اص استفبدُ ٕبشا. ُ استکالهٖ استفبدُ ضذّبٕ  قطؼ٘ت

بِ   ّب تػببس يٗا ٕش٘کبسگبِ .ٍ هتغ٘شّبٕ کالهٖ استفبدُ ضذُ است ّب تبت اص ػببسٍٗ دس ب٘بى اٗي ًظش است بص٘پشسطٌبهِ ً
بِ اػذاد    ّب تػببس بْتش است کِ اٗي ّب سبصٕ ٍ سفغ ابْبم آى پبسچِ هٌظَس بشإ ٗک بذٗي ؛ستهبْن ٍ دٍپْلَ ن٘هستق صَست

گ٘شٕ اص اػذاد فبصٕ هثلثٖ استفبدُ ضذُ  بشإ پ٘طگ٘شٕ اص ابْبم ًبضٖ اص ػذم قطؼ٘ت دس تصو٘ن دس اٗي هقبلِ. فبصٕ تبذٗل ضًَذ
. دس ستُ استفبدُ ضذجبٕ اػذاد قطؼٖ اص ػببسات کالهٖ  بِ ،ّب دّٖ آى بشإ تؼ٘٘ي ه٘ضاى ػَاهل ٍ ٍصىاست. دس سٍش فبصٕ 
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ت٘شتزٗي  ون٘هاکسٕ تزاتز است تا ساس ًزهالٗة ضز هطالعات، اساستزاست. هستق٘ن  رٍاتطساسٕ هاتزٗس  دٍم: ًزهال ٔهزحل
ٕ، هاتزٗس ساس ًزهالهستق٘ن در ضزٗة  رٍاتطضزب هاتزٗس  تا .هجوَع ردٗفٖ ٍ ت٘شتزٗي هجوَع ستًَٖ هاتزٗس ه٘اًگ٘ي

 آٗد. هٖ دست تِشدُ  هستق٘ن ًزهالارتثاط 
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فزهَل سٗز  تاکِ  است شدُ ًزهال هستق٘ن رٍاتط هاتزٗس آٍردى دست تِ اس پس ًْاٖٗ رٍاتط هاتزٗس : تشک٘لسَم ٔهزحل
 ٍاحد است. سٗهاتز Iدر آى  ٍ آٗد هٖ دستِ ت
(5) 2 3 1lim( ... ) ( )kT Z Z Z Z Z I Z        
 

ّا  tij .(2102)ّاًگ، آٗد  هٖ دست تِ( Rj) ّز ستَى( ٍ هجوَع Di)هجوَع ّز ردٗف  ّاtijتا استفادُ اس هقادٗز  چْارم: ٔهزحل
 هاتزٗس رٍاتط هستق٘ن ٍ غ٘زهستق٘ن ّستٌد.ّإ  دراِٗ
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ه٘شاى دٌّدٓ  ًشاى( ً٘ش Rjٍ هجوَع ّز ستَى ) iٍ سطح اثزگذارٕ شاخص  اثزه٘شاى  ٓدٌّد ًشاى (Diهجوَع ّز ردٗف )

( تِ تزت٘ة شدت تعاهل ٍ شدت اثزگذارٕ Di-Rj) ( Rj +Diٍاست. هقادٗز کل٘دٕ ) jخص شاٗزٕ اثزپذٗزٕ ٍ سطح پذاثز
 .دّد هٖ اهل را ًشاىَع

 وتلٗد ک٘تکٌ ٕپاراهتزّا ٍّا  سٗاًد :4 جدٍل

 ٍ پاراهتزّاّا   اًدٗس
aij  اثز هع٘ارci  تزهع٘ارcj 

A هاتزٗس رٍاتط هستق٘ن 
N  تعداد هع٘ارّإ هَجَد 

  ساسٕ ًزهالضزٗة 

Z  شدُ ًزهالهاتزٗس رٍاتط هستق٘ن 
T ٖٗهاتزٗس رٍاتط ًْا 
Di  ه٘شاى اثز ٍ سطح اثزگذارٕ شاخصi 
Rj شاخص ٗزٕ اثزپذٗزٕ ٍ سطح پذه٘شاى اثزj 

 
 های تحقیق ها و یافته تحلیل داده و تجزیه .2
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(6) 
1

( 1,..., )
p

i ij
j

D t i p


   

(7) 
1

( 1,..., )
p

j ij
i

R t j p


   

 
ه٘شاى دٌّدٓ  ًشاى( ً٘ش Rjٍ هجوَع ّز ستَى ) iٍ سطح اثزگذارٕ شاخص  اثزه٘شاى  ٓدٌّد ًشاى (Diهجوَع ّز ردٗف )

( تِ تزت٘ة شدت تعاهل ٍ شدت اثزگذارٕ Di-Rj) ( Rj +Diٍاست. هقادٗز کل٘دٕ ) jخص شاٗزٕ اثزپذٗزٕ ٍ سطح پذاثز
 .دّد هٖ اهل را ًشاىَع

 وتلٗد ک٘تکٌ ٕپاراهتزّا ٍّا  سٗاًد :4 جدٍل

 ٍ پاراهتزّاّا   اًدٗس
aij  اثز هع٘ارci  تزهع٘ارcj 

A هاتزٗس رٍاتط هستق٘ن 
N  تعداد هع٘ارّإ هَجَد 
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)4(

به دست آوردن  از  نهایی پس  روابط  ماتریس  مرحلۀ سوم: تشکیل 
ماتریس روابط مستقیم نرمال شده است که با فرمول زیر به دست 

می آید و در آن I ماتریس واحد است.

)5(

 )Di( ها مجموع هر ردیفtij مرحلۀ چهارم: با استفاده از مقادیر
tij ها   .)2012 به دست می آید )هانگ،   )Rj( و مجموع هر ستون 

درایه های ماتریس روابط مستقیم و غیرمستقیم هستند.

)6(

)7(

سطح  و  اثر  میزان  نشان دهندۀ   )Di( ردیف  هر  مجموع 
نشان دهندۀ  نیز   )Rj( ستون  هر  و مجموع   i اثرگذاری شاخص 
مقادیر  است.   j شاخص  اثرپذیری  سطح  و  اثرپذیری  میزان 
و شدت  تعامل  ترتیب شدت  به   )Di-Rj( و   )Rj+ Di( کلیدی 

اثرگذاری عوامل را نشان می دهد.

جدول 4: اندیس ها و پارامترهای تکنیک دیمتل
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2. تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

خبرگان،  از  جمعی  نظر  و  تحقیق  ادبیات  مطالعۀ  از  پس 
فاکتورهای مؤثر بر انتخاب سبد پروژه ها استخراج شد. با استفاده 
و  محوری  باز،  کدگذاری  از  بهره گیری  با  و  داده بنیاد  نظریۀ  از 

هر  شدند.  طبقه بندی  دسته  چهارده  به  فاکتورها  این  انتخابی، 
 7 و   6  ،5 جدول   در  نتایج  است.  زیرفاکتورهایی  شامل  عامل 

مشاهده می شود.
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جدول 5: عوامل اقتصادی مؤثر بر انتخاب پروژه

عوامل اقتصادی

سود

درآمد پروژه

سودآوری

جریان نقدی عملیاتی

سهم پروژه از بودجۀ کل

کمک از دولت یا سازمان وابستۀ دولتی

هزینه

ریسک 

هزینۀ تعمیرات و نگه داری

هزینه  های مستقیم

هزینه  های غیرمستقیم

هزینۀ تحمیلی بر جامعه

هزینۀ چرخۀ حیات پروژه

هزینۀ تحمیلی بر کاربران

اقتصاد محلی

نیازهای فنی

سازندگی

دوام

عملکرد

یست محیطی مؤثر بر انتخاب پروژه جدول 6: عوامل ز

یست محیطی عوامل ز   

خاک

ارزش اکولوژیکال )زیست محیطی(

فرسایش خاک

مصرف خاک

آب

صرفه جویی در مصرف آب

مصرف آب

آلودگی آب

حفاظت از منابع آبی

هوا

تهویۀ هوا

آلودگی صوتی

انتشار گازهای گلخانه ای

انتشار ذرات و گرد و غبار

انتشار گازهای سمی و خطرناک

انتشار اوزون
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یست محیطی عوامل ز

انرژی

مصرف انرژی

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

صرفه جویی در مصرف انرژی

بهره وری

یستی تنوع ز

تأثیر روی محیط زیست

حفاظت از گیاهان و جانوران

آثار موانع موجود روی پروژه ها

ضایعات
مدیریت ضایعات و زباله  های تولیدشده

تولید ضایعات

یسک ر

کاهش آثار سیل و خشک سالی

انطباق با شرایط و تغییرات آب وهوایی

کنترل زیرساخت

جدول 7: عوامل اجتماعی مؤثر بر انتخاب پروژه

عوامل اجتماعی    

امنیت

امنیت و سالمتی کارگران

امنیت کاربران

تأثیر در جامعۀ جهانی

امنیت زیرساخت ها

تعداد آسیب ها و کشته ها

خدمات عمومی

پروژه هایی که عموم به آن ها عالقه دارند

رضایت جامعه

شادی

خالقیت شغلی

یکپارچگی اجتماعی

کارگران محلی در طول پیاده سازی پروژه

باالبردن سطح آموزش و اطالعات

کمپین محیط زیستی

ایجاد مسئولیت اجتماعی برای اسپانسر

مسئولیت پذیری

گاهی از محیط زیست و پایداری آ

ضرورت و فوریت کار

امنیت و سالمتی کارگران
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مقایسه های  مبنای  بر   14×14 ماتریس  عوامل،  این  پایۀ  بر 
و  راهنما  با  همراه  پرسش نامه ای  به صورت  و  تنظیم شد  زوجی 
زیرفاکتورهای هر عامل در اختیار خبرگان این امر قرار گرفت. 
مستقیم  روابط  ماتریس  عناصر  به منزلۀ  به دست آمده  داده های 
به وضوح مشاهده  نیز  آن ها  بین  تأثیر روابط  و  درنظر گرفته شد 
استفاده  لیکرت  درجه ای   5 طیف  از  معیاردهی  این  در  شد. 
شد و به منزلۀ راهنمای امتیازدهی ماتریس در اختیار خبره قرار 
گرفت. امتیاز N )بدون تأثیر( و امتیاز VL )تأثیر خیلی کم( و 
امتیاز L )تأثیر کم( و امتیاز H )تأثیر زیاد( و امتیاز VH )تأثیر 

ی
ت پذیر

سئولی
م

ی 
ک پارچگ

ی
ی

جتماع
ا

ی
ت عموم

خدما

ت
امنی

ک
س

ری

ت
ضایعا

ی
ست

تنوع زی

ی
انرژ

هوا

ب
آ

ک
خا

ی
ی فن

نیازها

هزینه

عواملسود

سود0.16110.14580.10920.10770.11480.08580.14630.09480.07410.10080.10140.10280.10660.062

هزینه0.17410.14250.11860.11690.13580.1270.15850.11910.09940.11040.11160.11250.0840.1222

نیازهای فنی0.13530.13460.12950.08150.07320.09450.08790.06980.06730.0920.07430.05870.11390.0709

خاک0.15910.14390.1250.12320.07790.10140.14220.07480.07250.11630.06560.11850.08850.0763

آب0.12370.12610.07270.07160.06560.06880.09520.0630.06040.04910.0670.0680.08770.0633

هوا0.15170.12460.10220.10070.07240.07840.13760.0880.05010.09440.0950.09630.08150.0716

انرژی0.1560.12880.10530.10370.07650.08140.12840.05660.08790.09750.09760.09940.10180.0922

یستی0.12510.0790.09180.09120.06310.08580.06310.06110.05940.06880.10350.07090.0720.0638 تنوع ز

ضایعات0.17040.10940.11640.11390.10170.07390.14240.08170.11190.12530.13810.1270.12920.1183

یسک0.15290.11990.1120.11040.06660.10470.15150.09720.09350.10420.10510.10620.13940.1164 ر

امنیت0.12760.09940.09430.05730.06720.07140.08140.06470.06170.06990.0690.10640.10940.0662

خدمات عمومی0.12610.07910.05740.12220.06460.08640.09720.06240.06030.06850.06910.07170.09140.0651

0.140.07430.10190.10120.12150.1120.09440.10640.10510.0790.07930.08120.08480.075
یک پارچگی 

اجتماعی

مسئولیت پذیری0.1140.14260.13450.13260.10520.12650.14260.10110.08160.12610.12590.12840.13210.1203

خیلی زیاد( است. پس از جمع آوری داده ها و پرسش نامه های 
علی  روابط  برای  دیمتل  تکنیک  از  خبرگان  امتیازدهی شدۀ 
بین  نهایی  رابطۀ  نبود  یا  بود  درمورد  شد.  استفاده  مؤلفه ها  بین 
اکثریت  با رأی  و   MATLAB افزار  نرم  از  با استفاده  دو عامل 

خبرگان تصمیم گیری شد.
ترسیم  به  نوبت  کالمی  متغیرهای  تعیین  و  کدگذاری  از  پس 
ماتریس روابط مستقیم )مرحلۀ اول دیمتل فازی( می رسد. پس از 
این مرحله، اعداد فازی معادل با متغیرهای زبانی در جدول 8 قرار 

می گیرند و دیفازی می شوند.

جدول 8: داده های پرسش نامه ای دیفازی شده



25سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ 6، شمارۀ 3، پاییز 1395

در ادامه، جدول باال با استفاده از رابطۀ دوم نرمال سازی می شود 
)مرحلۀ دوم دیمتل(. براساس این رابطه، نخست بیشترین مقدار 
تمام  باال محاسبه می شود، سپس  حاصل جمع هر سطر جدول 
نرمال کردن  از  پس  می شود.  مقدار  این  بر  تقسیم  جدول  اعداد 
از رابطۀ سوم، ماتریس نهایی  با استفاده  ماتریس روابط مستقیم، 

)T( محاسبه می شود )مرحلۀ سوم دیمتل فازی(.
اکنون مرحلۀ چهارم دیمتل به اجرا درآمده است. در این مرحله 
 D-R و D+R و همچنین )R( و ستون ها )D( حاصل جمع سطرها

محاسبه می شود. برآیند این مرحله در جدول 9 مشاهده می شود.
در ماتریس روابط مستقیم به دست آمده، جمع سطری درایه ها 

جدول 9: خروجی مرحلۀ چهارم دیمتل فازی

ی
ت پذیر

سئولی
م

ی 
ک پارچگ

ی
ی

جتماع
ا

ی
ت عموم

خدما

ت
امنی

ک
س

ری

ت
ضایعا

ی
ست

تنوع زی

ی
انرژ

هوا

ب
آ

ک
خا

ی
ی فن

نیازها

هزینه

عواملسود

0.56550.35170.21000.21760.49930.55090.18880.38830.35350.18830.44780.31630.60390.4658D

0.80650.55660.42300.40130.27250.31020.57770.21500.18140.31160.32080.33920.39100.2410R

1.37190.90830.63290.61890.77180.86120.76650.60330.53480.49990.76850.65550.99490.7069D+R

0.2409-0.2049-0.2130-0.1837-0.22690.24070.3889-0.17330.17210.1233-0.12700.0229-0.21290.2248D-R

معرف اثرگذارترین عوامل بر سایر شاخص هاست که با D نشان 
عوامل  اثرپذیرترین  معرف  درایه  ها  ستونی  جمع  می شود.  داده 
مفهوم  می شود.  داده  نمایش   R با  که  شاخص هاست  سایر  از 
اثرگذاری به این اشاره دارد که وقتی عاملی به منزلۀ مؤثر انتخاب 
می شود، توانایی اثرگذاری بر بقیۀ عوامل را دارد، اما عاملی که 
بقیۀ  که  دارد  را  این  قابلیت  می شود،  انتخاب  اثرپذیر  به منزلۀ 
عوامل در آن اثر بگذارند. در روش دیمتل، D+R اهمیت عوامل 
مهم تر  عامل  آن  باشد،  بیشتر   R+D هرچه  می دهد؛  نشان  را 
است. D-R علی بودن عوامل را نشان می دهد؛ یعنی هرچه میزان 
این تفاضل بزرگ تر از صفر باشد، آن عامل متغیر علت )اثرگذار( 
و هرچه این میزان کمتر از صفر باشد، آن عامل متغیری معلول 

)اثرپذیر( به شمار می رود.
پروژه ها  سبد  انتخاب  در  که  پایداری،  عوامل  اثرگذارترین 
هزینه،  از  عبارت اند  ترتیب  به  می کنند،  ایفا  به سزایی  نقش 
هوا،  انرژی،  خاک،  سود،  ریسک،  ضایعات،  مسئولیت پذیری، 
یک پارچگی اجتماعی، امنیت، خدمات عمومی، تنوع زیستی و 
محور  در  مثبت  عامل  )بیشترین  هزینه  عامل،  اثرگذارترین  آب. 
عمودی( و کم  اثرترین عامل نیز آب است. نتایج حاصل از دیمتل 
می آید.  به دست  پروژه ها  سبد  انتخاب  ادبیات  مرور  براساس  نیز 
انتخاب  فرآیند  در  اثرگذارترین عوامل  و  مهم ترین  ازجمله  هزینه 
سبد پروژه ها به شمار می آید. با توجه به این نتایج باید در انتخاب 

سبد پروژه ها، هزینه با باالترین وزن در نظر گرفته شود.
اثرپذیرترین عوامل پایداری، که در انتخاب سبد پروژه ها نقش 
مسئولیت پذیری،  از  عبارت اند  ترتیب  به  می کنند،  ایفا  به سزایی 

امنیت،  عمومی،  خدمات  اجتماعی،  یک پارچگی  زیستی،  تنوع 
هزینه، نیازهای فنی، خاک، آب، ضایعات، ریسک، سود، انرژی 
)بیشترین  است  مسئولیت پذیری  عامل،  اثرپذیرترین  که  هوا  و 
عامل مثبت در محور افقی( و عامل هوا در انتخاب سبد پروژه ها 

کمترین اثرپذیری را دارد.
از  عبارت اند  ترتیب  به   )D+R( عوامل  مهم ترین 
ضایعات،  اجتماعی،  یک پارچگی  هزینه،  مسئولیت پذیری، 
خدمات  فنی،  نیازهای  سود،  زیستی،  تنوع  خاک،  ریسک، 
عمومی، امنیت، انرژی، هوا و آب که مسئولیت پذیری مهم ترین 
مسائل  در  می رود.  به شمار  عامل  کم اهمیت ترین  آب  و  عامل 
نظر  به  منطقی  ترتیب،  این  پروژه ها  سبد  انتخاب  به  مربوط 
مسئولیت پذیری  پروژه ها،  سبد  انتخاب  برای  زیرا  می رسد؛ 
آن  به  مربوط  مسائل  در  باید  که  شد  معرفی  عامل  اثرپذیرترین 

مدنظر قرار گیرد.
مقدار تفاضل )D-R( نشان دهندۀ علیت بودن هر عامل است 
که به  ترتیب عبارت اند از ضایعات، ریسک، سود، هزینه، انرژی، 
اجتماعی،  یک پارچگی  امنیت،  آب،  فنی،  نیازهای  خاک،  هوا، 
ضایعات  زیستی.  تنوع  و  مسئولیت پذیری  عمومی،  خدمات 
عوامل  سایر  نسبت  به  و  اثرگذارند  و  علت  متغیرهای  ریسک  و 
زیستی  تنوع  و  مسئولیت پذیری  عوامل  دارند.  باالیی  تأثیرگذاری 
این  باالی  تأثیرپذیری  نشان دهندۀ  که  معلول اند  عوامل  ازجمله 
انتخاب  در  ریسک  و  ضایعات  عوامل  ازآنجاکه  است.  عوامل 
از سایر عوامل  به شمار می روند و  پایه ای  از عوامل  سبد پروژه ها 

اثرگذارترند، نتیجه ای بسیار منطقی حاصل شده است.
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MATLAB نمودار 2: مدل دیمتل حاصل از خروجی نرم افزار

 2 نمودار  در  که  نرم افزار،  از  حاصل  به دست آمدۀ  دیاگرام  در 
رابطه  و  اهمیت  شاخص  دو  براساس  مؤلفه ها  می شود،  مشاهده 
مشخص شده اند. نقاطی که باالی محور افقی قرار دارند نشانگر 
دارند  قرار  افقی  پایین محور  نقاطی که  و  و  اثرگذار  شاخص های 

نشانگر شاخص های اثرپذیرند.
رابطه  و  اهمیت  شاخص  دو  براساس  مؤلفه ها   2 نمودار  در 
و  ریسک  ترتیب  به  که   ،10 و   9 عوامل  شده اند.  مشخص 
ضایعات اند، علی ترین عوامل اند؛ زیرا درحکم باالترین مؤلفه در 
نمودار قرار گرفته اند و عوامل 8 و 14، که مربوط به تنوع زیستی و 
مسئولیت پذیری اند، معلول ترین عوامل برای انتخاب سبد پروژه ها 
افقی  به محور  نزدیک ترین عوامل  به  منزلۀ  زیرا  به شمار می روند؛ 
قرار گرفته اند؛ پیش تر هم در قسمت تفاضل )D-R( دربارۀ آن ها 
آن  عامل  مهم ترین  نتیجه گیری شد. همچنین  تفصیلی  به صورت 
است که در محور افقی قرار گرفته باشد و از مبدأ بیشترین فاصله 
را داشته باشد. مهم ترین عامل، عامل 14، یعنی مسئولیت پذیری 
از  مسئولیت پذیری  نیز   )D+R( مجموع  قسمت  در  است. 

مهم ترین عوامل معرفی شده است.
در این نمودار جایگاه مؤلفه ها براساس دو محور افقی و عمودی 
مشخص  شده اند. محور افقی براساس شاخص اهمیت و محور 
عمودی براساس شاخص رابطه تنظیم شده است. مؤلفه هایی که 
نشان دهندۀ  و  علی اند  عوامل  به  متعلق  نمودارند  مثبت  نیمۀ  در 
تأثیرگذاری باالی این عوامل اند و عواملی که در نیمۀ منفی نمودار 
تأثیرپذیری  نشان دهندۀ  که  معلول اند  عوامل  به  متعلق  دارند  قرار 
این عوامل اند. هر عاملی در نمودار در سطح پایین تری قرار گیرد، 

معلول ترین عامل برای انتخاب سبد پروژه  ها به شمار می رود.
با  که  است  شده  گرفته  درنظر  عامل  اثرگذارترین  هزینه  عامل 
پروژه ها،  سبد  انتخاب  زمینۀ  در  موجود  ادبیات  مرور  به  توجه 

درحکم مبنا و عامل پایه ای مطرح شده است. هزینه از اصلی ترین 
عملکرد  بهبود  باعث  و  پروژه هاست  انتخاب  بخش های 
سازمان های پروژه محور و انتخاب کاراتر پروژه ها به شمار می رود؛ 
را  پروژه ها  دسترس  در  بودجۀ  به  توجه  با  باید  سازمان ها  زیرا 
برای  بیشتر  اهمیت  درنظرگرفتن  با  جز  امر  این  که  کنند  انتخاب 

هزینه در انتخاب سبد پروژه ها امکان پذیر نیست.
عامل مسئولیت پذیری نیز به منزلۀ اثرپذیرترین عامل مطرح شد. 
به علت اینکه فرآیند انتخاب سبد پروژه ها عامل مزبور را تحت تأثیر 
قرار می دهد، انتخاب این عامل درحکم اثرپذیرترین عامل، منطقی 
است. همچنین مهم ترین عوامل مسئولیت پذیری و هزینه است که 
برای انتخاب بهترین ترکیب پروژه ها به منزلۀ سبدی از پروژه ها باید 

این عوامل را با اولویت بیشتری در امر انتخاب دخیل کرد.

نتیجه گیری

در حال حاضر نحوۀ نهادینه سازی مدیریت پروژه در سازمان های 
پروژه محور و استفاده از مزایای آن در بلندمدت از عمده مسائل 
مطرح در حوزۀ مدیریت پروژه است و کمتر به تکنیک های خاص 
پورتفولیوی  مدیریت  راه  این  در  می شود.  توجه  پروژه  مدیریت 
اثربخشی  و  کارایی  افزایش  به  کمک  برای  مناسبی  ابزار  پروژه 
پیاده سازی  اصلی  ابزارهای  سازمان هاست.  پروژه های  مجموعه 
و  انتخاب  شامل  که  پروژه محور،  سازمان های  استراتژی های 
در موفقیت سازمان ها  پروژه هاست، نقش مهمی  اجرای صحیح 
با به کارگیری روش تحقیق کیفی و  ایفا می کنند. در این مطالعه، 
استفاده از نظریۀ داده بنیاد، بعد از مطالعۀ مرور ادبیات موجود و 
طی مصاحبه با خبرگان در حوزۀ مدیریت پروژه، تعدادی عوامل 
پایداری  از عوامل  قالب مجموعه  در  پروژه ها  انتخاب سبد  برای 
دستۀ  سه  به  داده بنیاد  نظریۀ  تکنیک  از  استفاده  با  و  شد  معرفی 
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شد.  طبقه بندی  زیست محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی،  اصلی 
همچنین به منظور تبیین ارتباطات میان عوامل مؤثر معرفی شد و 
فازی،  دیمتل  تکنیک  به کارگیری  با  از روش های کمی  استفاده  با 
پرسشنامه ای بدین منظور تنظیم شد و در اختیار خبرگان در زمینۀ 
مدیریت پروژه قرار گرفت. عامل هزینه به منزلۀ اثرگذارترین عامل 
شناسایی شد و با توجه به مرور ادبیات موجود در زمینۀ انتخاب 
سبد پروژه ها درحکم مبنا و عامل پایه ای مطرح شد؛ عامل هزینه 
و  می رود  به شمار  پروژه ها  انتخاب  بخش های  اصلی ترین  جزو 
بهتر  انتخاب  و  پروژه محور  سازمان های  عملکرد  بهبود  باعث 
دسترس  در  بودجۀ  به  توجه  با  سازمان ها  زیرا  می شود؛  پروژه ها 
باید پروژه ها را انتخاب کنند که این امر جز با درنظرگرفتن اهمیت 
بیشتر برای هزینه در انتخاب سبد پروژه ها امکان پذیر نیست. عامل 
مسئولیت پذیری نیز به منزلۀ اثرپذیرترین عامل انتخاب شده است. 
به دلیل اینکه فرآیند انتخاب سبد پروژه ها عامل مسئولیت پذیری 
را تحت تأثیر قرار می دهد، انتخاب این عامل درحکم اثرپذیرترین 
عامل، منطقی است. همچنین مهم ترین عوامل مسئولیت پذیری 
باید  پروژه ها  ترکیب  بهترین  انتخاب  به منظور  که  است  هزینه  و 
کرد.  دخیل  انتخاب  امر  در  بیشتری  اولویت  با  را  عوامل  این 
پیشنهاد می شود در آینده به معرفی ادغامی از معیارهای پایداری 
تأثیرشان در  و معیارهای ایمنی و مقاومت پذیری پرداخته شود و 
پروژه ها بررسی شود. همچنین معیارهای ایمنی و مقاومت پذیری، 
که در پروژه ها در حیطه های مختلف تأثیرگذارند، شناسایی شوند 
می توان  شود.  اعمال  آن  روی  بر  مقاله  این  پیشنهادی  رویکرد  و 
هم  با  را  نتایج  و  پرداخت  نیز  کشور  دو  در  عوامل  این  تأثیر  به 
مقایسه کرد. همچنین از عوامل پایداری معرفی شده در این مقاله 
پروژه های  دربارۀ  تصمیم گیری  و  انتخاب  در  هدف  به منزلۀ  نیز 

پیشنهادی سازمان ها استفاده شود.

منابع

Anning, H. (2009). “Case study: bond universi-
ty mirvac school of sustainable development  
building, Gold Coast, Australia”. Journal of Green 
Building, 4(4), 39-54. 

Bocchini, P., Frangopol, D. M., Ummenhofer, T., and 
Zinke, T. (2013). “Resilience and sustainability of 
civil infrastructure: Toward a unified approach”. 
Journal of Infrastructure Systems, 20(2), 04014004 

Bodea, C.N., Elmas, C., Tănăsescu, A., and  
Dascãlu, M., (2010). “An ontological based model for  
competences in sustainable development projects: 
a case study for projects”. Economics Interferences, 

12(27), 177–189.

CHEN, Z. LI, H., and WONG, T. C. (2000).  
“Environmental management of urban construc-
tion projects in China”. Journal of Construction 
Engineering and Management, 126(4), 320–324.

Creswell, J. W. (2005). Educational Research:  
Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative 
and Qualitative Research (2nd edition).

Deakin, M., Huovila, P., Rao, S., and Sunikka-
mand, V.R., (2002). “The assessment of sustainable  
urban development”. Build. Res. Inf, 30(2), 95–108.

Fernández-Sánchez, G., and Rodríguez-López, F., 
(2010). “A methodology to identify sustainability 
indicators in construction project management—
application to infrastructure projects in Spain”. 
Ecological Indicator, 10(6), 1193–1201.

Fernández, D. (2004). “Using the Glaserian 
Approach in Grounded Studies of Emerging  
Business Practices”. Electronic Journal of Business 
Research Methods, 2(2).

Gimenez, C., Sierra, V., and Rodon, J., (2012). 
“Sustainable operations: their impact on the  
triple-bottom line”. International Journal of 
production Economics, 140(1), 149–159. 

Glaser, B., and Strauss, A. (1967). “The discov-
ery of grounded theory: Strategies for qualitative  
research”. Aldine, Chicago, IL.

Griffith, A., Stephenson, P., and Bhutto, K. 
(2005). “An integrated management system for  
construction quality, safety and environment: a 
framework for IMS”, International Journal of 
Construction Management, 5(2), 51-60. 

Kleindorfer, P.R., Singhal, K., and Van Wassenhove, 
L., (2005). “Sustainable operations management”. 
Production and Operation Management, 14(4), 
482–492.

Labuschagne, C., and Brent, A. C. (2005).  
“Sustainable project life cycle management: the 
need to integrate life cycles in the manufacturing 
sector”. International Journal of Project Manage-
ment, 23(2), 159-168. 

Li, R J.(1999). “Fuzzy method in group deci-
sion making”. Computers and Mathematics with  
Applications, 38(1), 91-101. 



شناسایی معیارهای توسعۀ پایداِر مؤثر بر انتخاب پروژه ها، با توجه به ارتباطات میان آن ها  28

lin, C J; and Wu, W.(2008). “A causal analytical 
method for group decision making under fuzzy 
environment”. Expert Systems with Applications, 
34, 205-213.

Martens, M.L., Brones, F., and Carvalho, M.M., 
(2013). “Gaps and trends in the sustainability  
literature on project management: a systematic  
review merging bibliometric and content analysis”. 
Journal of Business Project, 4(1), 165–219.

Martens, M. L., and Carvalho, M.M. (2016b). “Key 
factors of sustainability in project management 
context: A survey exploring the project managers› 
perspective”. International Journal of Project Man-
agement. 

Mulder, J., and Brent, A.C., (2006). “Selection of 
sustainable rural agriculture projects in South  
Africa: case studies in the LandCare Programme”. 
Engineering and Technology, 28(2), 55–84.

Sánchez, M. A. (2015). “Integrating sustainability  
issues into project management”. Journal of  
Cleaner Production, 96, 319-330. 

Siew, R. Y. J. (2016). “Integrating sustainability into 
construction project portfolio management”. KSCE 
Journal of Civil Engineering, 20(1), 101-108.

Shen, L.Y., Hao, J.L., Wing-Yan Tam, V., and Yao, 
H., (2007). “A checklist for assessing sustainability 
performance of construction projects”. Journal of 
Civil Engineering Management, 13(4), 273–281.

Shen, L. Y., Wu, Y. Z., Chan, E. H. W., and Hao, 
J. L. (2005). “Application of system dynamics 
for assessment of sustainable performance of  
construction projects”. Journal of Zhejiang  
University Science A, 6(4), 339-349. 

Shen, L. Y., and Tam, V. W. (2002). “Implementation 
of environmental management in the Hong Kong 
construction industry”. International Journal of 
Project Management, 20(7), 535-543. 

Tam, C. M., Tam, V. W., and Zeng, S. X. (2002). 
“Environmental performance evaluation 
(EPE) for construction”. Building Research &  
Information, 30(5), 349-361. 

Thomson, C.S., El-Haram, M.A., and Emmanuel, 
R., (2011). “Mapping sustainability assessment 
with the project life cycle”. Proceding ICE  

Engineering Sustainbility, 164(2), 143–157.

Turlea, C., Roman, T.D., and Constantinescu, D.G., 
(2010). “The project management and the need 
for sustainable development”. Metal. Int, 15(3), 
121–125.

Veleva, V., and Ellenbecker, M., (2001). “Indica-
tors of sustainable production: framework and  
methodology”. Journal of Clean Production, 9, 
519–549.

Wang, N., Wei, K., and Sun, H. (2013). “Whole life 
project management approach to sustainability”. 
Journal of Management in Engineering, 30(2), 
246-255. 

Xing, Y., Horner, R.M.W., El-Haram, M.A., 
and Bebbington, J., (2009). “A framework  
model for assessing sustainability impacts of urban  
development”. Accounting Forum, 33(3), 209–224.


